SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK

Datum

2012-01-12

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Sektorer

Valberedningen
Meddelad frånvaro

Margareta Wertsberg
Torsten Eriksson
Olof Eliasson
Carina Lindström
Hans-Åke Persson
Ulrika Jacobsson
Fredrik Albertz
Ruby Ryden
Lena Ytterberg
Oliver Rasmusson
Lars-Erik Hörnfeldt
Malin Olofsson
Lena Ytterberg
Ingemo Svensson
Eva Lenneke
Lars Fredriksson
Claes von Gegerfelt

1§ Mötets öppnande
Margareta hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna
4§ Val av justerare
Torsten Eriksson och Margareta Wertsberg
5§ Rapporter
Agility

Har haft möte 11 januari
Planerar ungdomsläger 16-18 juli
Tävling 21-22 juli
Madde lånar hinder till sin uppvisning för cancersjuka barn
Utbildning
Många står på bevakningskö för att gå kurs
Jeanette Gerdin är intresserad av att gå kurs till allmänlydnadsinstruktör
Mark
Vi har möjlighet att vara på Björka lista med tider och datum är utskickad till berörda
Tävling
Tävlingsledarmöte 11 februari
Tävlingssekreterar träff på Revinge 12 februari kl 830
Stug
Lars-Erik tar tag i renoveringen av garaget nu i vår
6§ Inkomna skrivelser
7§ Hyra klubbstuga/appellplan
Lägret vill hyra stuga och plan vecka 30
Styrelsen beslutar att det är ok
8§ Årsmötet
Genomgång av alla handlingar till årsmötet
Det läggs ut på hemsidan
Valberedningen informerade om förslag till ny styrelse
Det läggs ut på hemsidan
9§ Övriga frågor
Barometern diskuterades
Tävlingsförarkommiten får i uppdrag att ta fram 2 förslag till lydnads och bruks
barometern det tas upp första styrelsemötet efter årsmötet
Oliver behöver en maillista till medlemmarna Olof fixar det
Agility tycker det är svårt att få behålla sina medlemmar
Oliver vill att vi kommer på ett sätt att få våra instruktörer att hålla kurs
Diskussion om detta får vi ta till våren
Oliver väckte frågan om uppskattning till instruktörerna
Ruby önskar få en uppsättning regelböcker av klubben
Styrelsen beslutar att Ruby får böckerna

Ruby beställer hem regelböcker till agility
Regeländringar som är gjorda ser Ruby över skriver ut och kompletterar i regelböckerna
Lena Ytterberg fick frågan om att vara PR / informationsansvarig kunde tänka sig det om
Bodil Gustavsson tog över mark ansvaret Lena tar kontakt med Bodil
Städdag på klubben
Den 6 maj kl 1000
10§ Mötets avslutande
Margareta tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Margareta Wertsberg

Torsten Eriksson

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av svenska brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum

2012-03-22

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande
Ulrika Jacobsson
V ordförande Torsten Eriksson
Sekreterare
Carina Lindström
Ledamot

Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson

Suppleant

Agneta Persson

Sektorer

Ruby Ryden

Meddelad frånvaro

Olof Eliasson Ingemo Svensson Lars Fredriksson
Jessica Alenius Eva Hansson Lena Ytterberg
Marianna Wensbo
Lars Hörnfeldt Sanna Wendel

Frånvaro

1§ Mötets öppnande
Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Agneta persson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Mh
Har haft möte
Extra Mh blir 26, 27 maj och 25 augusti
Ekonomi
Det finns 120,000:- i kassan
Stug
Anders har trädgårdstraktorn hemma för service
Tävling
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Träningstävlingarna ligger ute på hemsidan
Högre spår 24 mars 13 startande
Lägre spår 25 mars 4 startande
Appell spår 1 april 6 startande
Lydnad 27 april 16 anmälda
Dm 9 juni bevakningshundar
Styrelsen
Stig Persson har varit på distriktets årsmöte Inget utöver det vanliga blev avhandlat
Agility
Det blir tävling 20-22 juli den 20 juni är det inofficiell
Agilityläger 16-18 juli
Oliver behöver mer hjälp av sina agility kamrater och övriga klubbmedlemmar
Agility kommer ha öppna möten för alla plus sina vanliga sektorsmöten
Utbildning
Marianna Wensbo har hoppat av sina uppdrag Monika Bengtsson tar över
Jenns Städhammar har startat sin andra kortkurs
Planerade och startade kurser
Tävlingslydnad
tis
Allmänlydnad
tor
Valpkurs dagtid
mån/tor
Sökkurs
tis/lör
Valpkurs
tor
Agility nybörjare
tis
Agility Nybörjare
tor
Bevakning
tor

Ann-Kristin/Leif P
Alf C
Ann-Kristin P
Karin S
Eva L / Jeanette G
Gunilla O
Jenny F
Lars F/ Ruby R

Vi behöver fler instruktörer som kan hålla kurser
Distriktets utbildningsgrupp Torsten har varit där
Studiefrämjandet är även med på mötena
Studiefrämjandet kan komma ut och hålla kurs
Rally
Rallysektorn har föreslagit plats i styrelserummet för sin barometer styrelsen beslutar
att det är ok
Rallysektorn behöver en kärra att köra skyltar i Agneta får uppdrag att köpa in en
kärra
Rallysektorn vill hålla läger styrelsen beslutar att det är ok sektorn kollar upp datum
för lägret
Rally Km 17 maj efter det blir det träningstävling
6§ Inkomna skrivelser
Fotografen Ann-Louise vill komma och fota på våra tävlingar styrelsen beslutar att
det är ok Carina mailar Fotografen
Sjöbo kommun har skickat ett vitesföreläggande angående enskilt avlopp Besiktning
har varit 2006-08-31och skrivelsen har kommit nu Ulrika tar kontakt med Lars F
Eva Lenneke vill gå tävlingslydnadskurs styrelsen beslutar att Eva får gå
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7§ Rallysektor
Styrelsen beslutar att Eva Hansson är sammankallande i rallysektorn
Eva behöver en dator styrelsen beslutar att Eva får en dator
8§ Körersättning
Rätt till körersättning har instruktörer till/från kurser. Vid tävlingar/prov/tester har de
funktionärer där utbildning krävs (tex figuranter, tävlingsledare, tävlingssekreterare m
fl) rätt till ersättning.
Övriga som vill erhålla körersättning ansöker om detta hos styrelsen. Om möjlighet
finns ska samåkning ske. Körersättning belastar respektive sektors budget.
9§ Städdag
Blir den 5 maj kl 10,00
10§ Medlemsmöte
21 maj kl 1900 Ev föreläsning av veterinär mer info kommer
11§ Distriktsrepresentant
Stig Persson är vald till 2:a reserv i distriktet
12§ Övriga frågor
Eva Lenneke har haft kontakt med Arrak outdoor dom vill komma och visa sina
kläder Eva mailar att dom är välkomna till agility tävlingen 20-22 juli
14§ Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Ulrika Jakobsson

Agneta Persson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum

2012-04-19

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordforande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Meddelad frånvaro

Ulrika Jakobsson
Olof Eliasson
Carina Lindström
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Agneta Persson
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson
Torsten Eriksson
Eva Lenneke

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Lars Fredriksson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Ekonomi
Vi har 120,000:- på banken Så hår långt håller vi budgeten
Olof har sökt bidrag hos Sparbanksstiftelsen
Agility
Oliver tar hem hinder för lagning
Agility har möte 7 maj inför sin tävling i juli
Fredrik och Oliver är med på agility Sm
Rally
Eva Hansson håller rallyläger 7-8 juli
Skottkärran är inköpt

6§ Inkomna skrivelser
Det har kommit en förfrågan om vi ska vara med och fira nationaldagen
Styrelsen beslutar att vi ej ska vara med
7§ Info/ It sektor
Styrelsen tar kontakt med Claes och bjuder in honom till nästa möte
8§ Åtgärds och tidsplan stuga och avllopp
Lars F Tar hand om avloppsfrågan Vi får söka kommunalt bidrag och även söka från
sparbanksstiftelsen
Lars börjar med att beställa markprov som behöver göras innan man kan påbörja
något
Lars tar hand om ritningarna för handikapptoaletten Ritningarna måste finnas med
bidragsansökan till Boverket
9§ Övriga frågor
Agneta tar kontakt med Claes angående egen ikon och email adress till rally sektorn
på klubbens data
Vi kommer att sätta upp en ipo-barometer på klubben Sanna Wendel får uppdrag att
utforma den
Klubben kommer att köpa in nya utemöbler de gamla flyttas ner till planen
Agneta och Carina sätter ner fler soptunnor vid apellplanen
Det finns strålkastare på plan som inte fungerar Lars ser över och fixar det
Vi får tävlanden från USA på vår agilitytävling
§10 Mötetsavslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras
Jakobsson

Lars Fredriksson

Ulrika

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum

2012‐05‐14

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande

Ulrika Jakobsson

V ordförande

Torsten Eriksson

Kassör

Olof Eliasson

Sekreterare

Carina Lindström

Ledamot

Eva Lenneke
Oliver Rasmusson

Suppleant

Agnetha Persson

Sektorer

Jessica Allenius
Lena Ytterberg
Ruby Rydén

Inbjuden IT /info

Claes von Gegerfelt

Meddelad frånvaro

Fredrik Albertz
Sanna Wendel
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2§ Val av justerare
Ulrika Jakobsson och Lena Ytterberg
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Ekonomi
Det finns 120 000 :‐
Bidrag med 20 000 :‐ av kommunen till traktor betalas ut när traktorn är inköpt
Uppföljning av ekonomin på mötet i augusti
Agility
Söka två agilitytävlingar till nästa år, en på våren och en på sommaren
Behöver köpa in målfållor till stora tävlingen i juli
Styrelsen beslutar att det är OK
Funktionärsmaten till tävlingen fixar agilityn själva
Agnetha hjälper till med inköp av hamburgare och korv till tävlingen
Oliver kontaktar Anders angående gräsklippningen till tävlingen
Mobbingpolicy – Claes tar fram och lägger ut den på hemsidan
Tävling
Lydnadstävlingen 27/4 – allt fungerade bra
Spårtävling i september
DM för bevakningshundar, sju anmälda än så länge
Mental
MT 22 april, banan blev ej godkänd, banan byggdes om
MH‐sektor kommer kalla till möte angående mark och bana
MH på klubben 26‐27 maj och 25 augusti
Utbildning
Planeringen håller för kurserna under våren
Det är sju kurser under våren

Patrullhundskurs, 10 anmälda, startar 31 maj
Jeanette Gerdin vill utbildas till allmänlydnadsinstruktör, styrelsen beslutar att
det är OK
Rally
Klubbmästerskap 17 maj
Träningstävling på eftermiddagen 17 maj
Stuga
Teddy har köpt brädor till staket och vindskivor
Bodil fixar olja och lasyr
Skydssgruppen har sina grejer i garaget
6§ Inkomna skrivelser
Avslag på ansökan från sparbanksstiftelsen
7§ Info/IT sektorn
Styrelsen beslutar att vi har en info‐ och ITsektor
Cleas vill ha hjälp med info‐ och ITsidan
Förslag kommer upp att Maria Persson ska tillfrågas
Vi tar även upp frågan på medlemsmötet
8§ Utbildningsgruppens ansvar för agilitykurser
Alla i utbildningssektorn får hjälpas åt att fixa instruktörer och hjälpinstruktörer

9§ Få igång rallylydnadskurs
Jessica Allenius blir tillfrågad om att hålla kurs i rallylydnad
Avtalsinstruktörer försöker vi så gott det går att inte anlita
10§ Hyra klubben
Sanna Wendel vill hyra klubbstugan 14‐15 juli
Styrelsen beslutar att det är OK
11§ Ipo barometer
Sanna Wendel håller i barometern

Cleas lägger ut på hemsidan
12§ Medelmsmötet
Veterinär Maria Larsson kommer
Lista på vad som behöver göras på nästa städdag kommer att finnas på höstens
medlemsmöte så att vi kan anteckna oss på vad vi kan hjälpa till med
13§ Övriga frågor
Var sektor skriver en lista med vad nya medlemmar kan hjälpa till med – ska
presenteras på kruserna sen
Om Margaretha Wertsberg vill gå tävlingsledarutbildning beslutar styrelsen att
det är OK
Carina lånar datorn som ligger på kontoret
Einar och Erik har servicehundar – styrelsen beslutar att de får sätta upp
fototavlor
Agnetha och Carina bestämmer datum för korvkvällar på klubben i sommar,
det kommer att läggas ut på hemsidan
14§ Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Carina Lindström

Justeras

Ulrika Jakobsson

Lena Ytterberg

Protokoll fört vid medlemsmöte Sydöstra Skånes BK 2012-05-23

Till ordförande för mötet valdes Ulrika Jacobsson.
Sekreterare valdes Ingemo Svensson.
Till att justera dagens protokoll valdes Carina Lindström samt Ulrika Jacobsson.
Utskick av kallelse godkändes, likaså dagordningen.
Rapporter: Ekonomin bra enligt kassören. Föreningen består av 300 stycken
medlemmar samt har 120 000 kronor i kassan.
Markbädd: Skall åtgärdas senast augusti 2012 efter en besiktning som gjordes 2008.
Klubben kommer att behöva söka bidrag eller eventuellt låna pengar eftersom detta
kommer att kosta ca 100 000 kronor.
MH figuranter behövs. Utbilda fler via klubben, främst M 1 & 2 figuranter.
Rallylydnadstävling 9/6: Funktionärer behövs.
Agilitytävling 20-22/7. Behöver också funktionärer. Ex. hindervakter, prisutdelare
o.s.v.
Efter mötet höll veterinären Maria Larsson-Rydin en intressant och givande
föreläsning om sommarens plågor. Fästingsjukdomar, värmeslag m.m.
Mötet avslutades.

Vid pennan
Ingemo Svensson

Justerare:
Carina Lindström

Ulrika Jacobsson

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
V Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Meddelad frånvaro

2012-06-20
Klubbstugan i Anklam

Ulrika Jakobsson
Torsten Eriksson
Carina Lindström
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Agneta Persson
Ingemo Svensson
Lars Fredriksson
Eva Lenneke

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Oliver Rasmusson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Rally
Rally lägret är inställt på grund av för få anmälda
Agility
Sektorsmöte inför tävlingarna 26 juni
Styrelsen gratulerar Oliver till SM guldet i lag
Utbildning
Har haft instruktörsmöte 9 juni 9 instruktörer kom till mötet
Vi har haft 11 kurser under våren
Kursplanering inför hösten
Två valpkurser
En allmänlydnad
En lydnad
Två tävlingskurser - en startar 14 augusti
En brukslydnad
En grundkurs agility
En fortsättning agility
En tävling agility
Kortkurs

Jeanette Gerdin går allmänlydnads-instruktörsutbildning i Ystad
MH
Erica Gerdin och Maria Jönsson vill gå figurantutbildning M2
Jessica Allenius vill gå testledarutbildning
Styrelsen beslutar att de kan gå M2 och testledarutbildningen
Extra MH 8 och 15 september
6§ Inkomna skrivelser
Distriktet planerar att genomföra ytterligare en eller flera utbildningar i målstyrningar i höst
De kommer att rikta sig dels till dem som inte var med under år 2011 och de som vill ha en
uppfräschning
De vill ha info om hur långt klubben har kommit
Klubben har uppföljning av detta arbete i höst
Hyra av stuga och plan
Maria Persson hyr apellplan 29 juli
7§ Inköp nya agilityhinder
Agility ansöker om en tävling till våren som ska finansiera inköp av hinder
Styrelsen beslutar att det är OK
8§ Tävlingspistolen
Pistolen ska märkas som tävlingspistol
Ruby och Jessica kommer överens om hur vapenvården ska skötas
9§ Övergång agilitytävlingarna / lägret
Ulrika mailar lägerkommitén angående övergången tävling/läger för att diskutera en reservplan
10§ Utbildningssektorn
Torsten vill bli ersatt som sammankallande i sektorn
Styrelsen letar efter en ersättare
11§ Markbädden
Ansökan om att få anlägga markbädd är inskickad till kommunen
Ulrika kontaktar kommunen angående arrendekontraktet på marken
Torsten har skickat en ansökan om investeringsstöd till Sjöbo kommun
12§ Övriga frågor
Claes har ej hittat någon mobbingpolicy
Carina lämnar tillbaka datorn
Agneta ordnar ett kontrakt till de som har datorer, skrivare, etc. hemma som tillhör klubben
13§ Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Oliver Rasmusson

Ulrika Jakobsson

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
- Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben -

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum:
Plats:
Närvarande:
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Sektorer

2012-08-20
Klubbstugan Anklam
Ulrika Jakobsson
Torsten Eriksson
Olof Eliasson
Carina Lindström
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Agneta Persson
Lars Fredriksson
Lars Hörnfeldt
Ruby Rudén

Meddelad frånvaro Oliver Rasmusson
Claes v Gegerfelt
Eva Hansson
Lena Ytterberg
Ingemo Svensson
Sanna Wendel
1§ Mötets öppnande
Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Lars Fredriksson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Inga
6§ Läger 2013
Styrelsen är positiv till att det blir läger i fortsättningen.
Torsten hör sig för om det finns någom som är intresserad av att driva det
vidare
7§ Rallysektorn
Eva Hansson avsäger sig uppdraget som sammankallande. Vi behöver en ny
sammankallande till sektorn. Styrelsen letar ersättare.
8§ Utbildningssektorn
Styrelsen utser Jenns Städhammar till sammankallande i utbildningssektorn
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Jenns har Marianna Wennsbo med i sektorn för att utföra administrativa
uppgifter Bl,a ska Marianna sitta på klubben och ta emot kursanmälningar 2
dagar i veckan
Det ska bli möjligt att anmäla till kurser via telefon och mail till
utbildningssektorn
Det blir en prövotid på ett år sen blir det utvärdering
Anmälningssystemet som är idag ska vara vilande ett år
Det kommer att utgå körersättning till Marianna
9§ Stugan / markbädd
Semestertider inget beslut angående arrendet förhandlingar pågår
Lars Fredriksson fortsätter att kolla traktorinköp
Lars Hörnfeldt har målat och bytt vindskivor
10§ Köket
Pengar till domare och funktionärer ska ej tas ur kökskassan
Ansvarig tävlingsledare löser det med kassören
Det kommer att vara folk i köket om det är mer än en kurs igång/kväll
11§ Rapporter
Ekonomi
Vi har knappt 120 000:- i kassan vi håller budgeten med ett litet plus
Frivillig
Tävling 21 oktober på Björka.
DM är genomfört och flöt på bra den 9 juni
Agility
Fredrik tackar alla som hjälpt till på tävlingen. Agilityn planerar att hålla tävling
10-12 maj och 30 augusti till 1 september
Årets KM är 22 september
KM 2013 kommer att bli i september
Rally
Det är löst med domare och skrivare till tävlingen 30 september
Inga tävlingar inlagda till år 2013
Tävling
Elitspår 1-2 september, endast 26 stycken anmälda
Lydnad 1-elit 7 oktober.
Bruks-KM 15 september, lydnad och rally den 16 september
Stugan
Klubben har fått plåtar till vindskivorna
Dörren behöver lagas i garaget
Utbildning
Föreläsningskvällar kommer att bli under hösten, skickas ut via mail och på
hemsidan
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MH
MH sektorns saker får inte användas av andra. Ta kontakt med MH sektorn
om man vill prova något
Städdag
20 oktober klockan 10.00
Medlemsmöte
Medlemsmötet blir den 26 december
Övriga frågor
Torsten efterlyste hjälpmedel till framåtsändandet, Torsten tar kontakt med
Gunvor angående detta
Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Lars Fredriksson

Ulrika Jakobsson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum

2012‐09‐20

Plats

Klubstugan Anklam

Närvarande
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Ledamot

Suppleant
Medd. frånvaro
Frånvaro

Ulrika Jacobsson
Torsten Eriksson
Carina Lindström
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Eva Lenneke
Agnetha Persson
Lars Fredriksson
Olof Eliasson
Ingemo Svensson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Torsten Eriksson och Ulrika Jacobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Inbjudan till förnyat och uppdaterat halvdagsseminarium i målstryning onsdag
3/10 kl 18.30‐22.00 och 6/10 kl 9.00‐13.00
Valberedningen har svårt att hitta en kassör till 2013 Deras förslag är att
klubben väljer en kassör på årsmötet som enbart sköter in och utbetalningar
Övriga uppgifter anlitar klubben en proffessionell redovisningsfirma som har
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hand om bokföring redovisning och bokslut Kostnaden för detta är ca 10,000
+moms/år Styrelsen beslutade att i första hand försöka hitta en kassör som
sköter klubbens ekonomi ideelt om detta ej går får vi anlita en
redovisningsfirma
6§ Rapporter
IT
Tekniker har varit ute, problem med datorn
Nytt modem är inköpt
Frivillig
DM‐kval 21/10
Agility
Oliver tar kontakt med Olof angående kostnader som ligger på agilityn
Agility‐KM 20/10 kl 10.00
Ekonomi
Cirka 150.000 kr i kassan
6§ Arrende/markbädd
Arrendeavtalet är på 5 år med förlängning på 1 år i taget därefter om inte
uppsägning sker
Arrendet är höjt från 3 000 kr till 12 000 kr/år Det är kommunen som står fär
kostnaden
7§ Läger 2013
Det undersöks av ett gäng, troligen inget läger men en träningsvecka kanske
det kan bli
8§ Kopiator
Kopiatorn fungerar, skrivaren till datorn går också att använda som kopiator
9§ Campingavgift
Styrelsen beslutar att vi ska ta ut en campingavgift på 100 kr/dygn ink. el
10§ Rallylydnad
Agnetha och Carina hoppar av rallysektorn efter tävlingen 30/9
Styrelsen letar vidare efter ny sammankallande
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11§ Övriga frågor
Det är öppen träning på måndagar
I möjligaste mån ska kurser förläggas till andra dagar
Instruktörerna får använda sin fortbildningspeng till att köpa Helly Hansen‐
stället med klubbens logga på
Det finns möjlighet för medlemarna att köpa Helly Hansen‐stället
Jacka 925 kr
Fleece 505 kr
Byxa 480 kr
T‐shirt 122 kr
Finns att prova på järnaffären i Sjöbo, vid köp kontakta Jenns innan
Lars F sköter inköpen av patroner till skrivaren, det ska alltid finnas en extra i
reserv
Lars Fredriksson undersöker om vi kan byta lås i garaget och seketeriatet,
finns det någon som har nyckel men inte behöver den kontaka någon i
styrelsen eller Carina och återlämna den
Styrelsen tackar Gunvor och Claes för hjälpmedlen i framåtsändandet
12§ Mötets avslutande
Ulrika tackae för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Torsten Eriksson

Ulrika Jacobsson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
V ordförande
Sekreterare
Ledamot

Suppleant

Sektorer

Medd. frånvaro
Ej medd

2012‐10‐18
Klubbstugan Anklam
Ulrika Jakobsson
Torsten Eriksson
Carina Lindström
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Agnetha Persson
Ingemo Svensson
Lars Fredriksson
Ruby Rudén
Lars Hörnfeldt
Lena Ytterberg
Claes von Gegerfeldt Sanna Wendell Jenns Städhammar
Olof Eliasson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Fredrik Albertz och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Olof Eliasson har varit på möte i Sjöbo kommun angående föreningsstöd, info kommer
6§ Nytt lås
Styrelsen beslutar att byta lås på garaget, de som kommer ha nycklar till garaget är:
Anders Lasson
Ruby Rudén
Lars Hörnfeldt
Lars Fredriksson
MH/MT
Skyddet
1

Sakerna vi har får inte vara ifred därav låsbytet
7§ Rallysektorn
Ny sammankallande i rallysektorn blir Liselott Lundgren och till sin hjälp kommer hon att ha
Annelie Carlsson och Marie Österberg, de två sistnämnda sköter även barometern
8§ Startpistol
Lars F har skänkt en pistol till klubben
Styrelsen beslutar att köpa in knallpåken för all skotträning ‐ Carina ordnar det
Styrelsen beslutar att det ska köpas in ett kassaskåp med kodlås till pistolerna

9§ Rapporter
Frivillig
DM‐kval i bevakning 22 oktober, 11 starter
Det kommer starta en bevakningskurs till våren
Klubbens hundar i bevakning har varit på övning i fyra dagar
Klubben har fått 7 700:‐ av distriktet
Tävling
Elitspår i början av september, 13 starter/dag
Lydnadstävling 7 oktober, 35 starter
Utbildning till lydnadsdomare sker i Blekinge
Tävlingsförarkommitén
Kommitén kommer att tas bort
Ruby avsäger sig att hålla i KM 2013
Agility
10‐12 maj kommer det att hålla en 3‐dagars tävling och det kommer att behövas många
funktionärer
31 augusti ‐ 1 september blir det klass 1 och 2
Stuga
Vindskivorna ska målas en gång till
Lars H köper in nya plåtar till garaget
Lars byter dörrstolpen i garaget som är spräckt
Distriksmöte
Stisse har varit på mötet
Det var få som hade anmält sig till studiecirkeln i målstyrning
Distrikskatalogen kommer att uppdaters så den blir kompatibel med SBK‐tävling
Informerades om IPO‐NS, "en ny tävlingsform" NS=Nordic Style
Tävlingen kommer att vara i Sph, sök, Rph och Skh och gå över 2 dagar
Första tävlingen kommer att vara i en Blekingeklubb, den 7 och 8 september 2013
Regler för IPO‐NS finns för närvarande som bildspel och finns hos distriktets sekreterare att

2

rekvirera.
En ny klubb har ansökt om medlemskap i SBK, det är Forsakars BK
Ds har tillstyrkt, ärendet ligger hos Fs för behandling den 6 oktober.
10§ Markbädd/arrende
Torsten tar kontakt med Lars Weifert
Vi undersöker om vi kan få uppskov med markbädden
11§ MH/MT
Helena Berlin vill ha ett MT här på klubben till våren, 27 april
Styrelsen ser positivt på det
12§ Årsmöte/årsmöteshandlingar
Årsmötet blir 25 februari klockan 19.00
Verksamhetsberättelse/plan och budget ska vara klart till 10 december och skickat till
sekreteraren
13§ Övriga frågor
Lars Hörnfeldt tar kontakt med anticimex så vi får nya bekämpningsdoser mot råttor och
möss
Agility kommer att budgetera för en träningshelg nästa år 2013
Vi behöver ha en träff vid årets början för att gå igenom årets tävlingar och ordna
funktionärer
Lars Fredriksson har eventuellt en traktor på gång
Lars Fredriksson ska ha funktionskontroll av 6‐7 hundar
14§ Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Fredrik Albertz

Ulrika Jakobsson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av svenska brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Ledamot

Suppleant
Meddelad frånv
Ej medd frånvaro

2012‐11‐15
Klubbstugan Anklam

Ulrika Jakobsson
Torsten Eriksson
Carina Lindström
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Agnetha Persson
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson
Olof Eliasson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Oliver Rasmusson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Jenns hoppar av sitt arbete i Hug
6§ Rapporter
Ekonomi
Klubben har 180 000 kr
Klubben har köpt in en ny traktor
7§ Hug
Jenns avgår som sammankallande
1

Han avslutar sina kurser och gör en budget
Styrelsen kommer att kalla alla instruktörer till ett möte 11 december kl. 19.00
8§ KM bruks/lydnad 2013
Torsten hör sig för om ersättare för Ruby
9§ Annandagsträffen
Eva Lenneke håller i annandagsträffen 26 december kl. 10.00
10§ Övriga frågor
Belysningen på planen behöver ses över, Lars F fixar det vid tillfälle
Lars F kollar om vi kan ha traktorn kvar för vinterförvaring där vi köpt den
Lars F har köpt in ett säkerhetsskåp, det finns två huvudnycklar, Lars och Ulrika har vars en
Jessica och Ruby har fått kod i dagsläget
Olof har svarat på kommunens remissyttranden angående bidrag
Förbundet vill ha in en remiss om DM‐kvalet i framtiden, styrelsen svarar på remissen att det
ska stå kvar som det är idag
Agility vill höja sina kursavgifter
Knallpåken är inköpt till skotträningen
11§ Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Oliver Rasmusson
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Ulrika Jakobsson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte
Datum

2012-12-17

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande:
Ordförande Ulrika Jacobsson
V ordförande Torsten Ericsson
Ledamot
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Suppleanter Lars Fredriksson
Sektorer

Claes von Gegerfelt, Jenns Städhammar och Lena Ytterberg.

Meddelat
frånvaro

Carina Lindström, Agneta Persson och Ingemo Svensson

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Ulrika öppnade mötet och hälsade välkomna.
§ 2 Val av justerare
Eva Lenneke utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3 Val av sekreterare
Torsten Ericsson utses till sekreterare för mötet.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Inkomna skrivelser
Gruppen som håller i rallylydnaden har lämnat följande förslag till ändrade regler fr o m 2013
för rallylydnadens barometer:
poängen x 1,1 i nybörjarklassen
poängen x 1,2 i fortsättningsklassen
poängen x 1,3 i avancerad
poängen x 1,4 i mästarklassen
Har man 100 poäng i en klass ger det 50 extra poäng utöver poängberäkningen, 3 godkända
resultat (uppflytt) ger 50 extra poäng.
Styrelsen beslutar godkänna förslaget.
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Hans-Åke Roy har för avsikt att hålla kurs i sin träningshall under vinterhalvåret. Han vill få
ersättning för strömmen med 100 kr per gång. Styrelsen beslutar godkänna detta.
§ 7 Rapporter
Marken: Ruby Rydén har lämnat en liten present till alla markägare, 15 st, som upplåtit mark
till klubben under året.
Lena Ytterberg informerar om att regementsstaben på P7 i fortsättningen håller i
markfrågorna för de militära övningsområdena. Besked om marktilldelningen för år 2013 är
utlovat till slutet på januari.
Det ska bli ett markmöte under jan nästa år med ledarna för träningsgrupperna.
Markbädden: Ulrika har haft kontakt med SKK:s chefsjurist ang frågan om vem som har
ansvaret för att anlägga en ny markbädd. Juristen har meddelat att det är klubben som
måste ta det ansvaret på sig.
Klubben har begärt investeringsbidrag till markbädden från kommunen. Ulrika har
kompletterat ansökan med kostnadsberäkning (100 tkr), budget och tidplan (beräknas bli klar
under 2013). Bidrag kommer också att sökas från Sparbanksstiftelsen.
Lena Ytterberg har avsagt sig uppdraget i valberedningen. Styrelsen har därför att ta fram
förslag till ny medlem och till sammankallande i valberedningen.
Jenns Städhammar lämnar den 19 dec 2012 uppdraget som sammankallande i
utbildningsgruppen. Ordföranden tackar för hans arbete i HUG.
§ 8 Årsmöteshandlingar
Sekreteraren har fått in underlag från alla sektorer utom en (stug). Förslag till årsberättelse,
verksamhetsplan och budget ska skickas ut till styrelsen före sammanträdet den 10 jan 2013.
Klubben bjuder på smörgåstårta efter årsmötet.
§ 9 Gamla traktorn/carport
Den gamla traktorn är inte såld ännu. Teddy håller i den frågan.
Den nya traktorn står kvar hos säljaren över vintern. Det kostar 800 kr, vilket styrelsen
godkänner.
En carport behöver byggas till den nya traktorn. Stugsektorn får i uppdrag att ta fram förslag
till bygget och en beräkning av kostnaden.

§ 10 Möte med instruktörerna
Den 11 dec träffade styrelsen instruktörerna, 13 st kom till mötet. Instruktörerna uttalade sig
för att Studiefrämjandet tar över administrationen av klubbens kurser. Studiefrämjandet
kommer till styrelsens sammanträde den 10 jan för att informera om/diskutera ett övertag.
På instruktörsmötet diskuterades frågan om en ev höjning av klubbens kursavgifter. Helena
Berlin har gjort en sammanställning av kursavgifterna på våra grannklubbar. Den visar att vi
inte ligger lågt i förhållande till andra klubbar utan har ungefär samma nivå som dessa.
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Undantag är Malmö som generellt ligger över oss.
I arbetet med att få en ny sammankallande till HUG efter Jenns ville instruktörerna få en
sammanställning på de uppgifter som ingår i uppdraget. Torsten har skrivit ett förslag som nu
går ut till instruktörerna.
§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet med att tacka styrelsen och alla funktionärer för det gångna
årets arbete samt önskar alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt Å
Vid protokollet

……………………………………
Torsten Ericsson

Justeras

………………………………….
Ulrika Jakobsson

…………………………………
Eva Lenneke

